Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Spółdzielcy,
Pani Marszałek,
Panowie Posłowie,
Panowie Senatorowie,
Drodzy Goście,
Zebraliśmy się dziś, aby wspólnie świętować Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości.
O ustanowienie tego święta spółdzielcy europejscy zabiegali od lat dwudziestych ubiegłego
stulecia. Chcieli mieć okazję, by zamanifestować jak ważnym jest wspólne działanie, aby
osiągnąć sukces w życiu gospodarczym. Spółdzielnie tworzyli ludzie niezamożni, bez
zaplecza ekonomicznego, ale otwarci na nowoczesne idee i chętni do pracy. W pierwszą
sobotę lipca wychodzili na ulice, aby pokazać swoją siłę i ruch spółdzielczy jako odpowiedź
na kryzysy gospodarcze nękające Europę. Polska po raz pierwszy obchodziła to święto
w 1925 roku – w dwa lata po jego europejskiej inauguracji. Dziś nawiązujemy do tej tradycji,
dlatego jesteśmy tu razem.
Choć od czasów, gdy w II RP powstawały pierwsze spółdzielnie minęło 100 lat, idea nasza
nie straciła aktualności. Na świecie istnieje dziś około 3 milionów spółdzielczych
przedsiębiorstw, w których obowiązuje zasada jeden członek - jeden głos. Działa
Międzynarodowy Związek Spółdzielczy, którego jesteśmy członkiem.
Krajowa Rada Spółdzielcza reprezentuje ponad 9 tysięcy czynnych gospodarczo polskich
spółdzielni. Są wśród nich znakomite banki spółdzielcze – w pełni polskie instytucje
finansowe o coraz lepszej, nowoczesnej ofercie. Nasza spółdzielczość mleczarska jest
wzorem dla innych gałęzi przetwórstwa w rolnictwie. Pan Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
często mówi: „bierzcie z nich przykład, bo są doskonale zorganizowani.” Niedawno
uczestniczyliśmy w uroczystym przekazaniu mieszkańcom kilku budynków spółdzielni
mieszkaniowych w różnych miastach, wybudowanych w systemie lokatorskim - taniej niż
u dewelopera.
Spółdzielnia – jeśli jest dobrze zarządzana i wolna od nieporozumień sąsiedzkich – naprawdę
potrafi być rozwiązaniem wielu trudnych problemów społecznych. I jeszcze jedno – ma
doświadczenie i tradycję, której trudno szukać wśród innych grup przedsiębiorstw.

W tym roku świętujemy 150-lecie spółdzielczości spożywców „Społem”. Są wśród nas
przedstawiciele spółdzielni, które obchodzą w tym roku takie szacowne jubileusze. Muzeum
Historii Spółdzielczości KRS przygotowało unikalną i niezwykle interesującą wystawę
zatytułowaną „150 lat Społem”. Wszystkich miłośników historii i przyjaciół spółdzielczości
zapraszamy do zapoznania się z dziejami Spółdzielni Spożywców.
Jakie inne firmy, działające na polskim rynku, są w stanie sięgnąć tak daleko w przeszłość?
Spółdzielczość to polskie dziedzictwo gospodarcze, które trzeba pielęgnować, którym trzeba
się chwalić. Dlatego chcemy dziś pochwalić się naszymi osiągnięciami, naszymi liderami,
którzy za chwilę na tej sali otrzymają statuetki i nagrody.
Dzisiejszy Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości

obchodzony jest

pod hasłem:

Spółdzielczość na rzecz godnej pracy. Co się stało z naszą pracą? – pada często pytanie
ze strony publicystów i rozmaitych środowisk. Samozatrudnienie, umowy śmieciowe,
mobbing i wymuszanie różnych świadczeń na pracownikach – takie niedopuszczalne praktyki
nie powinny mieć miejsca w spółdzielniach.
Międzynarodowa Organizacja Pracy, która w tym roku obchodzi swoje 100-lecie, widzi
w ruchu spółdzielczym receptę na te problemy. Za chwilę odczytamy list prezydenta MZS,
Ariela Guarco skierowany do naszego zgromadzenia, w którym mówi on o współpracy
z Międzynarodową Organizacją Pracy, o inicjatywach, które Związek podejmuje,
aby promować dobre praktyki w miejscu pracy.
Również i my chcemy włączyć się w tę kampanię. „Wzrost gospodarczy i godna praca” - jest
to też jeden z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Krajowa Rada Spółdzielcza
niedawno przystąpiła do grona sygnatariuszy Agendy 2030 i chce realizować te cele, wraz
ze wszystkimi polskimi spółdzielniami. Są to m.in.: odpowiedzialna konsumpcja i produkcja,
bezpieczeństwo żywności, dobra jakość edukacji, czysta energia.
Z naszymi spółdzielniami mamy szansę zmienić świat na lepsze, zgodnie z hasłem
„Spółdzielnie budują lepszy świat”. Razem wszystko jest możliwe, dlatego dziękuję za Waszą
obecność, za budowanie tego lepszego świata, za tworzenie perspektyw dla członków,
pracowników, za inicjatywy i wrażliwość społeczną.

Z okazji dzisiejszego święta Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, życzę wszystkim
tu zgromadzonym samych udanych dni nie tylko w dniu święta, ale każdego dnia działania na
rzecz rozwoju spółdzielczości.

